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CONVENCÃO
COLETIVA
DETRABALHO

2007- 2008

Poresteinstrumentoparticularde ConvençãoColetivade Trabalho,celebradocomfundamentonoArt.611
da CLT,o SINDICATO
DOSFARMACÊUTICOS
NOESTADODOPARANÂ,estabelecidoà RuaMarechal
Deodoro,252, 3° andar,nestaCapitale o SINDICATODO COMÉRCIOVAREJISTADE PARANAVAí,
estabelecido à Rua Getúlio Vargas, nO1118- 1°andar,nacidadede Paranavaí,nesteEstadodo Paraná,

representandorespectivamente
a categoriaprofissionale a econômica,por seusrespectivospresidentes,
abaixonominados,
firmame estipulamasseguintescláusulase condições:

01.VIGÊNCIA
A presenteConvençoo
ColetivadeTrabalhoentraemvigorem 1°de marçode2007e terávigênciaaté29 de
fevereirode2008,e serádepositadanostermosda Lei.
02.DATABASE
A presenteConvenção
ColetivadeTr<i>alho
confirmaa databasedacategoriapara1°demarço.
03.DIREITOSE DEVERES
Todosos trabalhadores
e empresasabrangidaspor estaConvençãoColetivade Trabalhodeverãoacatare
aplicarasnormasnelacontidas,naformadalegislaçãoemvigor.
04.SALÁRIONORMATlVO
O piso da categoriavigenteem 1° de m<l"çode 2006,no valor de R$ 1.452,00(um mil, quatrocentose
cinqüentae doisreais)seráacrescidode4,0%(quatroporcento),sendoqueo novovalordo pisoda categoria
passaa serdeR$1.510,00(ummil,quinhentose dezreais).

Paráqrafo
primeiro:
Aosempregados
admitidos
no períodocompreendido
entre1°marçode 2006a 28 de
fevereirode 2007,comsaláriosuperiorà R$1.510,00(
hummil,quinhentos
e dezreais),a correçãoserá
aplicada
proporcionalmente
emfunçãodaalternativa
doreajuste
ocorrido,
conforme
aseguinte
tabela:
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Outubro12006

-

1,69%

Novembrol2006

-

1,36%

Dezembro/2006

-

1,03%

Janeiro/2007

-

0,70%

Fevereiro/2007

-

0,37%

seQundo: O re~uste salarial havido em março de

2007, será pago junto à folha de pagamento do

mês de maio do presente ano com os devidos retroativos.

05. SALÁRIO DE INGRESSO
Face ao disposto na cláusula anterior, o salário de ingresso a partir de 1° de março de 2007 será de R$
1.510,00(um mil, quinhentose dez reais). Visando a inserçãodos farmacêuticosrecém formadosno mercado
de trabalho, para estes fica estabelecidoo salário de ingressode R$1.431,OO(um mil, quatrocentose trinta e
um reais), desde que se trate de primeiro emprego,nos 6 (seis) primeiros meses da vigência do contrato
de trabalho.

06.COMPROVANTES
DEPAGAMENTO
Os empregadores fornecerão aos seus empregados, comprovantes de pagamento (envelopes ou recibos)
especificando o nome da firma, o nome do empregado, função, as parcelas pagas discriminadamente

e, de

igual modo, os descontos efetuados, inclusive o valor do recolhimento do FGTS.

07. UNIFORMES
Exigidos ou necessários o uso de uniforme, o custo será de responsabilidade dos empregadores, vedada
qualquerforma de desconto ao empregado,direta ou indiretamente.

08. REFEiÇÃO
Os empregados que, em regime de trabalho extraordinário, operarem após as 20 horas (vinte horas), farão jus
à refeição fornecida pelo empregador ou a um pagamento equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do
valor do salário normativo de ingresso na empresa, por dia.

09.COMISSIONADOS
Aos empregadoscomissionados será fornecido mensalmente,o valor de suas vendas e a base de cálculo
correspondenteao pagamentodas comissõese do repousosemanal remunerado.
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Parágrafo único: As comissões, para efeito de cálculo de 13° salário, férias e inclusive proporcionais,
indenizações por tempo de serviço e aviso prévio indenizado, serão corrigidas com base no INPC ou qualquer
outro índice que venha a substituí-lo por determinação do governo. Para cálculo do 13° salário, adotar-se-á a
média corrigida das comissões

pagas no ano, a contar de janeiro; no caso de férias proporcionais,

indenizações e aviso prévio indenizado, adotar-se-á a média mensal das comissões, corri9das, pagas, nos 12
(doze) meses anteriores ao mês da rescisão; e no caso de férias integrais será considerada a média das
comissões, corrigidas nos doze meses anteriores ao periodo de gozo.

10. BANCO DE HORAS
10.1 - OBJETO

As horas extras trabalhadas serão compensad~ através do sistema BANCODE HORAS, conforme permissivo
do parágrafo 2:', do artigo 59 da CLT, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.601/98 e MP 2.16441/01 e suas reedições, sem que referido banco de horas intervenha ou abone faltas junto ao CRFIPR.
Assim, a compensação pode ocorrer no prazo de vigência do presente instrumento normativo, ou seja, entre 1°
de março de 2007 a 29 de fevereiro de 2008.

10.2-ABRANG~NCIA
O BANCODE HORASabrange os empregados que assinarem o termo de adesão ao mesmo, que fará parte
integrantedo presente acordo,depositado no Sindicatodos Farmacêuticosno Estado do Paraná.
10.3- CRÉDITONOBANCODEHORAS
As horastrabalhadas
acimada jornada contratualdos empregados serão creditadas no BANCODEHORAS.
A jornadadiáriaestá limitadaao máximode 10 (dez) horasdiáriasde trabalhoefetivo.
10.4- DÉBITONOBANCODEHORAS
A diferença a menor entre a jornada contratual semanal e as horas efetivamente trabalhadas será debitada no
BANCO DE HORAS, com exceção daquelas referentes à faltas e atrasos não justificados.

10.5- RESCISÃO
CONTRATUAL
Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, qualquer que seja a causa, o saldo credor do empregado será

pago como hora extra, com os adicionais legais. Se, ao contrário, o saldo for devedor, o empregado será
remido,nãosendodescontadasashorasnãocompensadas.
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10.6 - TRABALHOS EM DIAS DE DESCANSO
Na hipótese de convcx:ação do empregado para o trabalho em dias de descanso semanal ou feriados, o crédito
do BANCO DE HORAS será considerado em dobro, desde que as referidas horas não sejam compensadas
através de folga no decorrer da semana, ou nos primeiros dias da semana seguinte.

10.7- CONVOCAÇÃO
DOSEMPREGADOS
COMHORASNEGATIVAS
Os empregados com horas negativas, quando convocados para o trabalho, terão obrigação do
comparecimento no horário e data determinados, sob pena do desconto das referidas horas, se a ausência for
injustificada, não gerando qualquer efeito para o BANCODE HORAS.

11.REPOUSO
SEMANALREMUNERADO

É proibida
a indusãoda parcelasalarialcorrespondenteao repousosemanalremunerado(LeinO605/49)nos
percentuais de comissões; o cálculo do valor do repouso semanal será feito mediante a divisão do total das
comissões percebidas no mês pelo número de dias efetivamente trabalhados, multiplicando-se o resultado pelo
número de domingos e feriados do mês correspondente.
Parágrafo único: O repouso semanal remunerado será fruído aos domingos. Nas atividades que por natureza
determinem trabalho aos domingos será garantido aos empregados, repouso em pelo menos dois domingos ao
mês.

12. EMPREGADOSEM VIAS DE APOSENTADORIA
Ao empregadoque contar no mínimo10 (dez) anos de trabalhona empresa, e que na vigênciado contratode

trabalho comprovarpor escrito que está na condição de, no máximo 12 (doze) meses de adquirir o direito à
aposentadoria,

na hipótese de sua despedida imotivada, por iniciativa da empresa,

ficará assegurado

o

reembolsodos valores por ele pago a título de contribuição previdenciária, enquanto não obtiver outro emprego
ou até que seja aposentado, sempre com base e limiteno últimosalário percebido na empresa. O direitoao

reembolsoserá asseguradopor um período máximode 12 (doze)meses, contados da data da comunicaçãoda
iminência da aposentadoria, não fazendo jus ao mesmo direito o empregadoque se demitir, celebrar acordo ou
passar a perceber auxílio enfermidade ou se aposentarpor invalidez.

13. SALÁRIO SUBSTITUiÇÃO
O empregado admitido para a função de outro dispensado sem justa causa, terá direito a igual salário do

empregado de menor saláriona função, não consideradas as vantagens pessoais.
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14.LANCHES
Osintervalosde quinzeminutosparalanche,nasempresasqueobservamtà critério,serãocomputados
como
tempodeserviçodoempregado.
15.FÉRIAS
O pagamentodas férias, a qualquertítulo, inclusiveproporcionais,será sempreacrescidocom o terço
constitucional,
aplicávelo dispostonoArt. 144daCLT.

Paráarafo único: O iníciodas férias,coletivasou individuais,não poderácoincidircom sábados,domingo,
feriadosoudiadecompensação
derepousosemanal.
16.ATESTADOS
Serãoaceitosatestadosmédicose odontológicos
fornecidospelosprofissionaisda PrevidênciaSocial,do
SindicatodosEmpregados,
dasempresasou organizações
porela contratadas;os atestadosde profissionais
particulares
serãosujeitosà apreciaçãodosmédicosdaempresa.
17.CONTRIBUiÇÃO
SINDICAL
As empresasficamobrigadasa descontarna formados artigosnO578 e seguintesda CLT, da folha de
pagamentodo mêsde marçode cadaano,a Contribuição
Sindical,novalorestipuladoernAssembléiaGeral
Extraordinária,
realizadaem datade 06 de fevereirodo correnteano,no valorde R$95,00(noventae cinco
reais)do saláriode seusempregados,
e recolhê-Iasna formada lei, atravésde guiaspróprias,em nomedo
sindicatoprofissional.
18.GARANTIASGERAIS
Dentrodosprincípiosqueorientamo Direitodo Trabalho,ficamasseguradasascondiçõesmaisfavoráveisjá
existentesemcadaempresa,comrelaçãoa qualquerdascláusulasaquipactuadas.
19.NEGOCIAÇÃO
PERMANENTE
Fica instituídoum canalpermanentede negociaçõese entendimentos
entre os sindícatosora acordantes,
durantea vigênciadestaConvençãoColetiva,objetivandoatenderas necessidades
e anseiosdos mesmos,
especialmente
noqueserefereàformaçãodeumaComissãode Conciliação
Prévia.
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20. MULTACONVENCIONAL
Estipula-sea dáusulapenalno vaor de 20%(vintepor cento)do saário mensal,em favordo empregado,
sempreque houverdescumprimento
por partedo empregador,de quaisquerdas cláusulascontidasnesta
ConvençãoColetivadeTrabalho,porinstrumento
normativo
violado.
21.ANOTAÇÕES
Serão anotadasna Carteirade Trabalhoas funçõesexercidas,alteraçõesde salário e percentuaisde
comissões,durantea vigênciadestaConvenção,
bemcornoo contratode experiência
e respectivoperíodode
duração.
22. FÉRIASPROPORCIONAIS

Nacessaçãodocontratodetrabalhoporpedidodedemissão,osempregados
quedetiveremmaisde06 (seis)
mesese menosde 12 (doze)mesesde serviço,perceberãofériasproporcionaisà basede 1/12(umdoze
avos)pormêsoufraçãosuperiora 14(quatorze)dias,semcomputaro avisoprévio.
23.CONTROLE
DEFREQUÊNCIA
E HORÁRIO
Nasempresascommaisde 10(dez)empregados,
seráutilizadoobrigatoriamente
livrooucartãoponto.
24.RESCISÃO
CONTRA
TUALPORJUSTACAUSA
No caso de denúnciado contratode trabalho,porjusta causa,o empregadorindicará,por escrito,a falta
cometidapeloempregado.
25. UCENÇAREMUNERADA
As empresasconcederãolicençaremuneradaaosdirigentessindicaiseleitose no exercíciode seumandato
paraparticipação
de reuniões,conferências,
congressos
e simpósios,licençaqueserásolicitadapelaentidade
sindical,comantecedência
mínimade 10(dez)diase porprazonãosuperiora 10(dez)diasdo ano.
26.HOMOLOGAÇÃO
PORRESCISÃODECONTRATO
DETRABALHO
Por ocasiãodas homologações
rescisóriasde contratode trabalho,efetuadasjunto à EntidadeSindicaldos
Empregados,
a mesmadeveráexigircertidãonegativada EntidadeSindicalpatronal.
27.TAXADEREVERSÃO
SALARIAL
As empresasdescontarãodiretamentedos saáriosreferenteao mêsde agostode 2007,a quantiade 5%
(cincopor cento)do pisoda categoria,destinando-oao Sindicatodos Farmacêuticos
no Estadodo Paraná,
medianterepassequeseráfeitoatéo 5°(quinto)diaposterioraodesconto.
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Paráarafo primeiro: Os empregados admitidos após a data prevista na cláusula acima e que não sofreram o
desconto previsto nesta cláusula, o sofrerãJ no primeiro mês de contratação.
Paráarafo

seaundo:

Em caso de atraso no desconto ou no repasse dos valores descontados, a empresa

pagará uma multa de 10% (dez por cento) ao mês, calculada sobre os valores devidos.
Paráarafo terceiro: As empresas ficam obrigadas a colher dos empregados da categoria, manifestação por
escrito, se os mesmos opõem-se ao desconto, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista
para o desconto.

28. HORASEXTRAS
As horas extras serão pagas com aplicaçãode adicionalde 50% (cinqüentapor cento) sobre a hora normal.

29. ADICIONALNOTURNO
O empregador pagará adicionalnotumo a seus empregados à razão de 20% (vintepor cento) a incidirsobre o
salárioda hora normal.
30. AVISO PRÉVIO
O aviso prévio, que poderá ser trabalho ou indenizado, será de:
a)

30 dias para os trabalhadores que contarem com o tempo de serviço inferior a 5 anos na mesma empresa;

b)

45 dias para todos os trabalhadores que contarem com mais de 5 anos e menos de 10 anos de serviço na
mesma empresa;

c)

60 dias para todos os trabalhadores que contarem com mais de dez anos de serviço na mesma empresa.

A presente Convenção Coletiva é extraída em cincovias de igual teor e data, assinada pelos presidentes dos
sindicatos das categorias profissional e econômica.

Curitiba, 26 de julho de 20

EmYr Roberto Carobene Franceschi
CPF N° 136.846.818-73
Presidente do Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Paraná
CNPJ: 77.636.36310001-42

CPF N°412.744.829-68
Presidente do Sindicatodo ComércioVarejistade Paranavaí
CNPJ N°76.721.43010001-64
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Ministério do Trabalho
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